
 

 

Philips MIRA
Draadloze Mira-telefoon

Antwoordapparaat met 30 min. 

opnametijd

Display 1,6 inch, witte verlichting
SoundBar

M5501GW
Uniek en begeerlijk

Met het slanke silhouet en de hoogwaardige afwerking breekt de Philips Mira met 
telefoons zoals u die tot nu toe kende. Tijdloos, uniek en stijlvol. Een aanwinst voor uw 
huis.

Bijzonder ontwerp gecombineerd met hoge kwaliteit
• Comfortabele handsetschelpen voor langer bellen
• Kies hoe u de handset wilt opladen
• Gekalibreerd toetsenpaneel voor soepele en nauwkeurige bediening
• Een elegante en stijlvolle verschijning vanuit iedere hoek
• Slim kabelbeheer

Optimale telefoongesprekken
• Goed leesbaar grafisch scherm van 4,1 cm (1,6") met 2 regels
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
• Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
• In het telefoonboek kunt u 100 favoriete contactpersonen opnemen

Ecologisch verantwoord ontwerp
• Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd



 Comfortabele handsetschelpen

Comfortabele handsetschelpen voor langer 
bellen

Probleemloos opladen

Kies hoe u de handset wilt opladen

Glad en gekalibreerd toetsenpaneel

Gekalibreerd toetsenpaneel voor soepele en 
nauwkeurige bediening

Superieure geluidskwaliteit

Geavanceerde geluidstesten en afstemmen 
voor een fantastische geluidskwaliteit

Grafisch scherm met 2 regels

Goed leesbaar grafisch scherm van 4,1 cm 
(1,6") met 2 regels

Mooi vanuit iedere hoek

Een elegante en stijlvolle verschijning vanuit 
iedere hoek

Slim kabelbeheer

Het slimme kabelbeheersysteem verbergt de 
draden uit het zicht. De slim ontworpen 
contactdozen en een interne kabelgeleider 
houden alles netjes opgeborgen.

Telefoonboek voor 100 namen

Altijd de telefoonnummers van belangrijke 
personen bij de hand: sla tot wel 100 favoriete 
contactpersonen in uw telefoonboek op.

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de 
beller te versterken, zodat u tijdens een 
gesprek kunt praten en luisteren zonder de 
telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral 
nuttig als u het gesprek met meerdere mensen 
wilt volgen of als u tijdens het gesprek 
aantekeningen wilt maken.

ECO+

Geen energieverbruik wanneer de ECO+-
modus is geactiveerd
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Geluid
• Ringtones op handset: 10, polyfoon

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 3,4 cm (1,6")
• Schermtype: Grafisch met 2 regels + 

pictogrammen
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Comfort
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Menustructuur in de handset: Menulijst
• Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
• Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram 

met 3 balkjes
• Datum-/tijdsaanduiding
• Indicator voor batterij opladen
• Signaalsterkte-indicator
• Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
• Automatisch ophangen
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning*
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
• Intercom - meerdere handsets
• Snoerlengte: 1,8 m
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Oplaadtijd: 8 uur
• Tot 16 uur spreektijd
• Tot 250 uur stand-bytijd
• Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
• Blokkering van toetsenpaneel

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 100 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
• Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
• Telefoonboek opslaan in basis

Ecologisch ontwerp
• ECO+

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: 2 x AAA, NiMH
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,6 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 73283 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Brutogewicht: 0,664 kg
• Nettogewicht: 0,506 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,158 kg
• Type schap: Leggen
•
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